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Ειδική άδεια για εκπαιδευτική χρήση του Consteel σε πολυτεχνικές σχολές & ιδρύματα 

Η Εταιρία Consteel Solutions Ltd, με έδρα στη Βουδαπέστη, Ουγγαρία (Mester u. 87) όπως και ο επίσημος 

διανομέας σε Ελλάδα & Κύπρο εταιρία ERGOCAD, με έδρα στην Αθήνα (Αρετής 13, Περιστέρι) δηλώνουν 

ότι παραχωρούν ΔΩΡΕΑΝ μία εκπαιδευτική άδεια χρήσης στον παρακάτω προπτυχιακό/μεταπτυχιακό 

φοιτητή: 

Όνομα:  

Επίθετο: 

Διεύθυνση: 

ΤΚ:  

Τηλέφωνο: 

email: 

ο οποίος από εδώ και στο εξής θα κατέχει προσωρινά αυτή την άδεια και θα καλείται «ερευνητής 

Consteel». 

Η άδεια χρήσης αυτή αφορά μη εμπορική χρήση του προγράμματος Consteel, αποκλειστικά για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς (όπως π.χ. για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας) και για έρευνα με την οποία ο 

«ερευνητής Consteel» θα παραδώσει έργο το οποίο σχετίζεται με την ανάλυση και διαστασιολόγηση 

μεταλλικών/σύμμικτων κατασκευών & συνδέσεων, και το οποίο θα παρουσιαστεί στο παρακάτω 

εκπαιδευτικό ίδρυμα και πιο συγκεκριμένα στον υπεύθυνο επιβλέποντα καθηγητή : 

Όνομα:  

Επίθετο: 

Διεύθυνση: 

ΤΚ:  

Τηλέφωνο: 

email: 

Θέση στο εκπαιδευτικό ίδρυμα : 

Θέμα της διπλωματικής/διατριβής: 

Σύντομη περίληψη της διπλωματικής/διατριβής 

 
Περίοδος χρήσης του προγράμματος Consteel  6 μηνών, από:          μέχρι: 
Ο «ερευνητής Consteel» αποδέχεται τους όρους χρήσης της εκπαιδευτικής άδειας, όπως ακριβώς αυτοί 

αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος. Για την παραλαβή και για την αποδοχή των όρων χρήσης της 

συγκεκριμένης άδειας χρήσης παρακαλούμε να αποσταλεί υπογεγραμμένο/σφραγισμένο αντίγραφο στο 

info@ergocad.eu ή με φαξ στο +302105760870.  

 

http://www.ergocad.eu/
mailto:info@ergocad.eu
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Ο «ερευνητής Consteel» με το παρόν, εξουσιοδοτεί την εταιρία Consteel Solutions Ltd καθώς και την εταιρία 

ERGOCAD να δημοσιοποιήσουν στις ιστοσελίδες www.consteelsoftware.com , www.ergocad.eu το όνομά 

του, τον τίτλο της διπλωματικής/διατριβής, καθώς και μία συνοπτική περιγραφή του θέματος. Ο ίδιος, 

αποδέχεται την υποχρέωση του (όπως και ο επιβλέπων καθηγητής) να αποστείλει ένα αντίγραφο του 

συνολικού παραδοτέου έργου έρευνας σε μορφή PDF καθώς και το αρχείο Consteel με το αντίστοιχο 

μοντέλο - χωρίς να έχει οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση - στις εταιρείες Consteel Solutions Ltd & 

ERGOCAD για  να το δημοσιεύσουν στις ως άνω αναφερόμενες ιστοσελίδες καθώς επίσης και σε 

επιστημονικά περιοδικά και σε άλλες ιστοσελίδες. 

Ημερομηνία ……… /……… / 20…. 

 

Ο επιβλέπων καθηγητής Ο ερευνητής Consteel 

 

Παράρτημα Α – Όροι χρήσης του προγράμματος Consteel για τον «ερευνητή Consteel» 

1. Το πρόγραμμα Consteel διανέμεται μέσω διαδικτύου και προστατεύεται με ηλεκτρονικό κωδικό ο οποίος 

παραδίδεται στον τελικό χρήστη μετά την υπογραφή του παρόντος (ένας ηλεκτρονικός κωδικός για τον 

«ερευνητή Consteel» και ένας για τον επιβλέποντα καθηγητή). 

2. Οι εταιρίες Consteel Solutions Ltd & ERGOCAD δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη σχετικά με την χρήση του 

λογισμικού και τα αποτελέσματα που θα παραχθούν από την σχετική έρευνα.  

3. Η εκπαιδευτική αυτή άδεια είναι προσωρινή και οι τελικοί χρήστες δεσμεύονται να μην αποκαλύψουν 

το υλικό το οποίο τους παραδίδεται με το παρόν.  

4. Με την ολοκλήρωση της ερευνητικής εργασίας, ο «ερευνητής Consteel» όπως και ο επιβλέπων 

καθηγητής δεσμεύεται να διαγράψει το υλικό (εγκατάσταση Consteel – εκπαιδευτική άδεια) το οποίο θα 

του έχει παραδοθεί.   

5. Στην περίπτωση διαφορετικής χρήσης του προγράμματος εκτός της συμφωνηθείσας, θα γίνεται -άμεσα- 

χρέωση του υπεύθυνου «ερευνητή Consteel» ή/και του επιβλέποντος καθηγητή με τα έξοδα που 

επιβαρύνουν το κόστος προμήθειας επαγγελματικής άδειας του προγράμματος.   

6. Η Consteel Solutions Ltd καθώς και η ERGOCAD δύναται να παρέχουν υποστήριξη (πλέον της βασικής η 

οποία περιλαμβάνει παράδοση εγχειριδίων, υποστήριξη μέσω email ή/και απομακρυσμένη σύνδεση για 

έλεγχο μελέτης κατόπιν διαθεσιμότητας σε εργάσιμες ώρες) με βάση ιδιωτική συμφωνία η οποία μπορεί 

να περιγραφεί με αναλυτικούς όρους.  

http://www.ergocad.eu/
http://www.consteelsoftware.com/
http://www.ergocad.eu/

